Douane
Belastingdienst

Melding

Proviand / bunkers
1

Gegevens proviandeur/bunkeraar
Proviandeur/bunkeraar
Postadres
Contactpersoon	
Telefoonnummer					

		Faxnummer

E-mailadres
2

Gegevens proviandering/bunkering
Datum levering						

–

–

		Tijdstip levering			

     :

Ligplaats
Naam en bezoeknummer schip		
3

Soort bescheid (aantal)
Aangifte voor douanevervoer		
				Aangifte ten uitvoer		
																					Bunkerreceipt /
Grensdoc. Vet. Goederen (GDB)		
				Bunkerverklaring		
			
Elektronisch Administratief
				Bijlagen					
Document (e-AD)					

4

Totalen
Colli								

				Kg / Liters				

															Hoeveelheid									Documentnummers
Soort goederen						Aantal Colli				(stuks/liters/etc.)		Kg						(voor zover reeds bekend)

Eventuele bijlagen (aantal)			

*184500901*
1 8 4 5 0 0 9 0 1

+

+

+
18 450 09 01

DO 450 - 2Z*9FOL

										
Totaal 							

02 van 02

Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u bij het Centraal Meldpunt Proviand Douane
Rotterdam Haven opgave van de goederen die u gaat leveren.
U meldt de goederen door opgave van het aantal aangiften en
documenten, per soort goederen, zoals hierna gevraagd. Vermeld
‘gevoelige goederen’ met specifieke naam en hoeveelheid (stuks,
liters, enz.) op deze melding.
Daarnaast geeft u het totaal van de zending op. Hebt u bij een
bepaalde vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder op een bijlage.
Zet op elke bijlage uw naam en handtekening.
Gevoelige goederen zijn: accijnsgoederen, goederen waarvoor
restitutie wordt gevraagd en veterinaire goederen.
Opmerkingen
–	Het begrip ‘gevoelige goederen’ kan door wettelijke en/of
controlemaatregelen veranderen!
–	Nadat u de melding hebt gedaan, kan aan u worden gevraagd
alle bescheiden (digitaal) te overleggen.
–	U gebruikt dit formulier voor proviandering en bunkering van
zeeschepen in heel Nederland.
–	Het bezoeknummer is een facultatief gegeven en wordt ook wel
‘call reference number’ (CRN) genoemd. Dit is een uniek nummer
waarmee de registratie van binnenkomende schepen wordt
vastgelegd. Hebt u geen bezoeknummer? Dan kunt u het
IMO‑nummer van het schip vermelden. Het IMO-nummer is een
scheepsidentificatienummer dat bestaat uit de drie letters ‘IMO’
(voor International Maritime Organization) gevolgd door een
zevencijferig getal, dat wordt verstrekt door Lloyd’s Register bij
de bouw van een zeeschip.

Opsturen
Stuur het formulier met eventuele bijlagen naar het
Centraal Meldpunt Proviand Douane Rotterdam Haven.
–	Voor leveringen van proviand is het e-mailadres:
douane.drh.proviand.maasvlakte@belastingdienst.nl
–	Voor leveringen van bunkers is het e-mailadres:
douane.ccc.overlading@belastingdienst.nl

